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ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟ  //  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑ    ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ 

για την υλοποίηση Σχεδίου ∆ράσης που αφορά στη δηµιουργία νέων ή τη 

συνέχιση της λειτουργίας υφιστάµενων «Κοινωνικών ∆οµών Άµεσης 

Αντιµετώπισης της Φτώχειας». 

Στα xxxxxxxxxxxxx  σήμερα  xxxxxxxxx  οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, μέσω των νομίμων 

εκπροσώπων τους: 

1. Ο Δικαιούχος 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: xxxxxxxx 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ: xxxxxxxx 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΡΕΑ: xxxxxxxx 

FAX ΦΟΡΕΑ: xxxxxxxx 

E-MAIL ΦΟΡΕΑ: xxxxxxxx 

ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ: xxxxxxxx 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

ΔΟΥ ΦΟΡΕΑ: xxxxxxxx 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 

 

2. Οι Συμπράττοντες Φορείς: 

2.1 Συμπράττων Δήμος 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ  ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΡΕΑ:  

FAX ΦΟΡΕΑ:  

E-MAIL ΦΟΡΕΑ:  

ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΔΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

2.2 Συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (εφόσον υπάρχουν) 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 1:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΡΕΑ:  

FAX ΦΟΡΕΑ:  

E-MAIL ΦΟΡΕΑ:  

ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

ΔΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 
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2.3 Συμπράττον ΝΠΔΔ  

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝ ΝΠΔΔ 1:  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΡΕΑ:  

FAX ΦΟΡΕΑ:  

E-MAIL ΦΟΡΕΑ:  

ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

ΔΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 

 

καθώς και τα συμμετέχοντα ΝΠΙΔ  

ΝΠΙΔ 1*: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΡΕΑ:  

FAX ΦΟΡΕΑ:  

E-MAIL ΦΟΡΕΑ:  

ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΔΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 

 

ΝΠΙΔ 2:  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΡΕΑ:  

FAX ΦΟΡΕΑ:  

E-MAIL ΦΟΡΕΑ:  

ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

ΔΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 

 

ΝΠΙΔ 3:  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΡΕΑ:  

FAX ΦΟΡΕΑ:  

E-MAIL ΦΟΡΕΑ:  

ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΔΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΥΠΟΓΡΑΦ 

 

Η / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 
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ΝΠΙΔ 4:  ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΡΕΑ:  

FAX ΦΟΡΕΑ:  

E-MAIL ΦΟΡΕΑ:  

ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΔΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 

 

ΝΠΙΔ 5:  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ « Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΟΡΕΑ:  

FAX ΦΟΡΕΑ:  

E-MAIL ΦΟΡΕΑ:  

ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ  

ΔΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 

 

έχοντας υπόψη την Πρόσκληση με κωδικό 49 και αριθ. πρωτ. 20613/οικ.6.1473/14-3-2012 

(αδα: β443λ-6ρ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων πράξεων από δυνητικούς Δικαιούχους, προκειμένου 

να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 

4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, συνυπογράφουν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης που υποβάλει προς χρηματοδότηση το Εταιρικό 

Κοινωνικό Σχήμα. 

Άρθρο 1ο  

Προοίμιο 

Η Πράξη με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 

χχχχχχχχχ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) το οποίο 

με τις δράσεις του υποστηρίζει την προτεραιότητα 1γ του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5
ης

 Ιουλίου 2006. 

 

Άρθρο 2o  

Σκοπός  

Σκοπός του παρόντος είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών για την 

υλοποίηση της Πράξης με τίτλο : 
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«Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο χχχχχχχχχχχχ» 

Στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης είναι:   

- Η δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής ασφάλειας το οποίο θα διασφαλίζει την 

πρόσβαση σε όλους σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στέγαση 

και εκπαίδευση. 

- Η εμπλοκή τοπικών φορέων και η ενεργός δραστηριοποίησή τους για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. 

-  Η δημιουργία κοινωνικών δομών που διασυνδέουν τις πολιτικές κοινωνικής 

προστασίας με τις πολιτικές ανάπτυξης.  

- Η ενεργοποίηση εθελοντών και η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας μέσα από 

συντονισμένες και τεκμηριωμένες δράσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες, τις 

επιθυμίες και τον χρόνο των εθελοντών – πολιτών.  

- Η δραστηριοποίηση των ωφελουμένων στον τομέα της Κοινωνικής 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, που μπορεί να δώσει λύσεις στα νέα φαινόμενα της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: η υλοποίηση του σχεδίου δράσης θα δημιουργήσει 

δύο(2) νέες δομές και θα ενισχύσει τη λειτουργία άλλων τριών (3). Θα 

δημιουργήσει είκοσι έξι (26) νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν από 

άνεργους/ες νέους/ες έως 30 ετών. Επίσης έμμεσα θα υποστηρίξει περί τα 2.000 

άτομα στο Δήμο και σε άμεση μηνιαία βάση περί τα 500 άτομα.  Τέλος θα 

συμβάλει στην ενεργοποίηση σημαντικού αριθμού εθελοντών (περί τα 50 άτομα) 

που με τη σειρά τους θα δραστηριοποιηθούν σε μια σειρά από στοχευόμενες 

δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του Κοινωνικού 

Αποκλεισμού. 

 

 

Άρθρο 3o  

Αντικείμενο του προγράμματος  

• Φυσικό Αντικείμενο 
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου της Πράξης:  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν 

ανάγκη: 
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− Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα 

προϊόντα.  

 

 

− Είδη ένδυσης και υπόδησης χρησιμοποιημένα και μη, είδη οικιακού εξοπλισμού, 

παιχνίδια κ.λπ. 

− Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και 

πολιτισμού.  

 

Θα υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να συνάπτει συνεργασίες με τοπικές 

επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει και παράλληλα δέχεται συνεισφορές 

πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κλπ.).     

Θα διαθέτει πέντε (5) άτομα προσωπικό. 1 άτομο διοικητικό, 3 άτομα υποστηρικτικό 

προσωπικό -  στελέχη τροφοδοσίας και 1 κοινωνικό λειτουργό.  

Θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ. 

Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Θα υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές 

για την προσέλκυση εθελοντών. Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και 

μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός 

ωφελουμένων κλπ.).  

Ο Δήμος χχχχχχχχχχχχχχχχ λειτουργεί ήδη από τον Μάρτιο του 2012 Κοινωνικό 

Παντοπωλείο.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στηριχθεί στην εμπειρία που ήδη διαθέτει έχει ο Δήμος 

χχχχχχχχχχχ από την έως τώρα δοκιμαστική λειτουργία του, αλλά και στην εμπειρία που 

υπάρχει ήδη από πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν σε άλλες περιοχές.  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συνοψίζεται στα βήματα: 

Α. Εκδήλωση με θέμα  «Τα αποτελέσματα από την έως τώρα  λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου», με στόχο την ενεργοποίηση εθελοντών (διοργάνωση του Γραφείου 

Διαμεσολάβησης – σε συνεργασία με το Επιμελητήριο χχχχχχχχχχχ και τον Εμπορικό 

Σύλλογο χχχχχχχχχχχ).  

Β. Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού. 

Γ. Ολοκλήρωση της διαβούλευσης με φορείς – επιχειρήσεις και άτομα προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το δίκτυο των τοπικών προμηθευτών – επιχειρήσεων (συνεργασία 

Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου και των δύο φιλανθρωπικών σωματείων). 

Δ. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και έκδοση κάρτας μέλους.  

Ε. Οριστικοποίηση των κριτηρίων για την άμεση επιλογή των ωφελουμένων – ενέργειες 

δημοσιότητας και επιλογή  τους (συνεργασία του Γραφείου Διαμεσολάβησης, των δύο 

φιλανθρωπικών σωματείων και της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου).  

ΣΤ. Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ:  

Θα διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 150 οικογενειών κάθε μήνα και θα 

προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους 40,00€ κατ’ ελάχιστον τον μήνα, σε 

άτομα που έχουν κάρτα απόρου.  
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ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Δομή προσωρινής ημερήσιας διαμονής αστέγων, που παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 

υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προσωπικής υγιεινής, και πληροφόρησης με στόχο 

την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.  

Ο χώρος στέγασής του (χχχχχχχχχχχ) έχει ήδη διαμορφωθεί και παρέχει τη δυνατότητα να 

εξυπηρετούνται περισσότερα από 50 άτομα ανά ημέρα.  

Θα απασχολεί εννιά (9) άτομα προσωπικό: 2 νοσηλευτές, 1 γιατρό , 2 κοινωνικούς 

λειτουργούς, 4 άτομα προσωπικό καθαριότητας και διοικητικής υποστήριξης.  

Θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο, 9:00πμ έως 21:00μμ. όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 

Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (αριθμός 

ωφελουμένων, χρόνος διαμονής, υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν κλπ.).  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

Το υπό σύσταση ανοιχτό Κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων θα στηριχθεί στην 

εμπειρία που διαθέτει η αμκε Συνειρμός από την έως τώρα λειτουργία των Κέντρων 

Ημέρας του.  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συνοψίζεται στα βήματα:  

Α. Συμπλήρωση, μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων, του απαραίτητου για τη λειτουργία του 

Κέντρου εξοπλισμού.  

Β. Εκδήλωση με θέμα η «Ανοιχτά Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στο πλαίσιο των 

Ο.Τ.Α.», με στόχο την ενεργοποίηση εθελοντών (διοργάνωση του Γραφείου 

Διαμεσολάβησης σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο). 

Γ. Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού. 

Δ. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και έκδοση κάρτας μέλους  

Ε. Ενέργειες δημοσιότητας – προσέλκυση δυνητικά ωφελουμένων (Γραφείο διαμεσο-

λάβησης σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, τα δύο φιλανθρωπικά σωματεία και τη 

Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου).  

ΣΤ. Λειτουργία του Ανοιχτού Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ:  

Θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει 50 ωφελούμενους ανά ημέρα. 
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ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Δομή παροχής συσσιτίων, η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο και πληροί τις κείμενες 

υγειονομικές διατάξεις. 

Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των 

ωφελουμένων. 

Θα αναπτύξει πολιτικές συλλογής πλεοναζόντων  προϊόντων από εργαστήρια - βιοτεχνίες 

παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς επίσης και 

από τους πολίτες. 

Θα εξασφαλίζει την τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους  ημερησίως. 

Θα απασχολεί επτά (7) άτομα προσωπικό. 1 άτομο διοικητικό, 2 άτομα καθαριότητας, 3 

άτομα στελέχη κουζίνας και 1 κοινωνικό λειτουργό.   

Θα λειτουργεί με συγκεκριμένο ωράριο, 13:00μ.μ. – 15:00μ.μ, όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας.  

Θα υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών και θα διαθέτει 

σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα 

προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.). 

Ο Δήμος χχχχχχχχχχχ διανέμει από τον Σεπτέμβριο του 2011 συσσίτιο σε 40 άτομα 

ημερησίως, σε συνεργασία με τη χχχχχχχχχχχ . Για τη διανομή απασχολείται ένας 

εργαζόμενος και ένας εθελοντής.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

Η υπό σύσταση δομή ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ θα στηριχθεί στην εμπειρία που ήδη διαθέτει ο 

Δήμος από την έως τώρα παροχή συσσιτίου.  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συνοψίζεται στα βήματα:  

Α. Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού.  

Β. Καμπάνια ευαισθητοποίησης τοπικού επιχειρηματικού κόσμου για την παροχή των 

πρώτων υλών (συνεργασία του Γραφείου Διαμεσολάβησης με το Επιμελητήριο και τον 

Εμπορικό Σύλλογο).    

Γ. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και έκδοση κάρτας μέλους.  

Δ. Οριστικοποίηση των κριτηρίων για την άμεση επιλογή των ωφελουμένων – ενέργειες 

δημοσιότητας και επιλογή  τους (συνεργασία του Γραφείου Διαμεσολάβησης με τα δύο 

φιλανθρωπικά σωματεία και τη Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου).  

Ε. Λειτουργία της δομής. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ:  

Παροχή γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους  ημερησίως. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Δομή η οποία παρέχει στα ωφελούμενα άτομα δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και 

παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με 

φαρμακοβιομηχανίες και φαρμακοποιούς, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση 

συλλογικών φορέων και πολιτών. Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και 

κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. 

Θα παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε 

τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και άνεργους κάθε μήνα.  

Θα διαθέτει συγκεκριμένη πολιτική για την εξασφάλιση συνεργασιών με 

φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακοποιούς και συνεισφορών από  πολίτες και 

συλλογικούς φορείς.  

Θα απασχολεί τρία (3) άτομα προσωπικό, 2 με ειδικότητα φαρμακοποιού και 1 κοινωνικό 

λειτουργό και θα έχει σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 

17:00μ.μ.  

Θα υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών και θα διαθέτει 

σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα 

προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.).   

Ο Δήμος χχχχχχχχχχχ, σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο 

χχχχχχχχχχχ, λειτουργεί ήδη πιλοτικά Κοινωνικό Φαρμακείο  στο χώρο του Α’ ΚΑΠΗ. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συνοψίζεται στα βήματα: 

 Α. Εκδήλωση με θέμα η «Εμπειρίες από τη λειτουργία Κοινωνικών Φαρμακείων» και με 

στόχο την ενεργοποίηση εθελοντών (διοργάνωση του Γραφείου Διαμεσολάβησης και 

Φαρμακευτικού Συλλόγου). 

Β. Δημιουργία συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακοποιούς. 

Γ. Καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού της τοπικής κοινωνίας για τη συλλογή 

φαρμακευτικού υλικού (συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο).  

Δ. Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού.  

Ε. Εκπόνηση κριτηρίων για την επιλογή των άμεσα ωφελουμένων. 

ΣΤ. Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και έκδοση κάρτας μέλους.  

Ζ. Λειτουργία της δομής. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ –ΠΡΟΙΟΝΤΑ:                                                                                                               

Χορήγηση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων 

σε τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και άνεργους κάθε μήνα. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Δομή η οποία παρέχει ενημέρωση - πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε 

ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές 

Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και προωθεί τα άτομα αυτά στις αντίστοιχες δομές, 

με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην 

επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την 

εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ).  

Θα παρέχει υπηρεσίες σε τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε μήνα. 

Θα απασχολεί δύο (2)  άτομα προσωπικό με ειδικότητες στις ανθρωπιστικές επιστήμες και 

θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ..  

Θα υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών, θα διαθέτει σύστημα 

καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής (αριθμός ωφελουμένων, υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν).  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί συνοψίζεται στα βήματα: 

Α. Πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού. 

Β. Σχεδιασμός και ανάπτυξη καμπανιών με στόχο την αλλαγή στερεοτύπων όσον αφορά τις 

Ο.Σ. σε τοπική κλίμακα (σε συνεργασία με το σύνολο των φορέων του Σχεδίου).    

Γ. Δημιουργία Δικτύου εθελοντών και ανάπτυξη συνεργιών με την τοπική κοινωνία. 

Δ. Δημιουργία Δικτύου φορέων – υπηρεσιών – επιχειρήσεων συνεργασίας. 

Ε. Λειτουργία της δομής. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ:  

Ενημέρωση - πληροφόρηση σε τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε 

μήνα, σχετικά με τις δομές που μπορούν να απευθυνθούν προκειμένου να ωφεληθούν από 

τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται. 

 

• Χωροθέτηση  

Δήμος χχχχχχχχχχχ 
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• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ χχχχχχχχχχ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ χχχχχχχχχχ 

• Αναλυτική περιγραφή των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν ανά 

Κοινωνική Δομή: 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΟΜΗΣ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΕΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟ-

ΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1 18 18 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

3 18 54 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 18 18 

ΣΥΝΟΛΟ  5  90 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

2 18 36 

ΓΙΑΤΡΟΣ 1 18 18 

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2 18 36 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 18 36 

2.   ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 
 

ΝΕΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

2 18 36 

ΣΥΝΟΛΟ  9  162 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1 18 18 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 18 36 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3 18 54 

3.   ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 18 18 

ΣΥΝΟΛΟ  7  126 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 2 18 36 4.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 18 18 

ΣΥΝΟΛΟ  3  54 

5.   ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

ΝΕΑ
 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

2 18 36 

ΣΥΝΟΛΟ  2  36 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 26  468 

 

• Περιγραφή των όρων εργασίας (ωράριο, αποδοχές κ.ά.) 

 

Οι έμμεσα ωφελούμενοι θα καλύπτουν με 8ωρες βάρδιες τα ωράρια των δομών, όπως 

αυτά εμφανίζονται στην περιγραφή  του φυσικού αντικειμένου κάθε δομής.  
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Οι αποδοχές ανέρχονται σε 13.600,00 €/ ωφελούμενο, ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων 

των πάσης φύσεως κρατήσεων (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου-εργοδότη, φόροι 

κλπ) 

 

 

 

 

Β. Προϋπολογισμός ανά Κοινωνική Δομή και φορέα λειτουργίας: 

 

Γ.  Αναλυτική περιγραφή δράσεων δημοσιότητας (για την προσέλκυση/εύρεση 

ωφελουμένων, το περιεχόμενο του προγράμματος κλπ.) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν από το Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα για τη δημοσιοποίηση της 

Πράξης θα είναι πολλαπλά και θα λαμβάνουν υπόψη τους σχετικούς εθνικούς και κοινοτικούς 

κανόνες. 

Γενική αρχή – Κανόνες: 

Η δημοσιότητα του Έργου θα διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση για όλες οι 

ομάδες ωφελουμένων. Στις εκπομπές, τα σποτ και τις δημοσιεύσεις, καθώς και στις αφίσες και 

φυλλάδια του Έργου, θα παρουσιάζονται ισότιμα και τα δύο φύλα και δεν θα γίνεται διάκριση 

λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, θρησκευτικής ή άλλης πεποίθησης.  

Μέσα:  

1. Ημερίδες, οι οποίες προβλέπεται να δώσουν και το έναυσμα για την ίδρυση και τον τρόπο 

λειτουργίας των δομών 

2. Αφίσες και φυλλάδια που θα διανέμονται και από ωφελούμενους του Σχεδίου 

ΕΙΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ) 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΟΜΗΣ  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 102.000 25.500 127.500 

2. ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡ. 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 

ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 183.600 45.900 229.500 

3. ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 142.800 35.700 178.500 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 61.200 15.300 76.500 

5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 40.800 10.200 51.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 663.000 
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3. Άρθρα και δημοσιεύσεις – προσκλήσεις στον τοπικό Τύπο  

4. Εκπομπές και σποτ στα τοπικά Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνα – τηλεόραση) 

5. Ιστοσελίδες των φορέων  

6. Αναρτήσεις ανακοινώσεων σε σημεία συνάθροισης κοινού (π.χ. ΚΕΠ) 

Οι φορείς συμβάλλουν στις ενέργειες δημοσιότητας ανάλογα με την εμπλοκή τους στη δημιουργία 

και λειτουργία κάθε δομής, όπως φαίνεται στο άρθρο 5 του παρόντος Μνημονίου.  

 

 

Άρθρο 4ο    

Ορισμός Συντονιστή 

Υπεύθυνος για το συντονισμό του Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος, ορίζεται ο Δικαιούχος 

«αμκε ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ», ο οποίος ευθύνεται για την τήρηση των υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από το σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και διασφαλίζει ότι όλα τα 

συμβαλλόμενα στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα μέρη τηρούν τις υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του παρόντος. Επίσης, έχει και τη συνολική ευθύνη έναντι της 

Αρχής Διαχείρισης για την υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης και παραμένει ο τελικός 

υπόλογος για την τήρηση των συμβατικών όρων του παρόντος.  

 

Άρθρο 5ο    

Πλαίσιο συνεργασίας  

 Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών 

Α) Ο Δικαιούχος Φορέας ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ  αναλαμβάνει: 

• Την ευθύνη  της λειτουργίας των 5 Δομών, για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του 

Σχεδίου Δράσης – όπως απορρέει από το ρόλο του Φορέα Υλοποίησης και 

Δικαιούχου. 

• Την Επιστημονική υποστήριξη των Δομών.  

• Τη διαδικασία επιλογής των έμμεσα ωφελουμένων. 

• Την δημοσιότητα για την ενημέρωση - προσέλκυση των άμεσα και έμμεσα 

ωφελουμένων. 

• Την i) καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους/έμμεσα ωφελούμενους και  των 

πάσης φύσεως κρατήσεων (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου-εργοδότη, φόροι 

κλπ), ii) την τήρηση των υποχρεώσεων που ισχύουν από την εργατική νομοθεσία 

και iii) καταβολή λοιπών δαπανών για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών (μέχρι 

20% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης), κατ’ αναλογία με τη ροή 

χρηματοδότησης της Πράξης.  

• Την ευθύνη και υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων των νόμων περί Υγιεινής 

και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) 

«Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων» π.δ. 16/96 (10/Α/18-1-1996) «Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας….» και Ν. 3850/10 
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(ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων».  

• Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη καμπανιών με στόχο την αλλαγή 

στερεοτύπων όσον αφορά τις Ο.Σ. σε τοπική κλίμακα.  

• Το Συντονισμό του συνολικού Έργου. 

 

Β) Οι Συμπράττοντες Φορείς αναλαμβάνουν:   

Ο ΔΗΜΟΣ χχχχχχχχχχχ αναλαμβάνει:  

• Την παροχή στοιχείων για την χαρτογράφηση των αναγκών για το σύνολο των 

Δομών.  

• Την επίλυση όλων των διαδικαστικών και θεσμικών ζητημάτων που ενδεχομένως 

εμφανισθούν  (άδειες, αποφάσεις, κλπ). 

• Την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Δομών, μετά τη λήξη του Προγράμματος. 

• Τη δωρεάν  παραχώρηση χώρων και εξοπλισμού για τη λειτουργία κάθε Δομής.  

• Την τεχνική υποστήριξη των κοινών εκδηλώσεων και τη διάθεση των απαραίτητων 

προς τούτο χώρων.  

• Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη καμπανιών με στόχο την αλλαγή 

στερεοτύπων όσον αφορά τις Ο.Σ. σε τοπική κλίμακα.  

• Τη συμβολή στην  προσέλκυση άμεσα ωφελουμένων, μέσω της Υπηρεσίας 

Πρόνοιας. 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ χχχχχχχχχχχ αναλαμβάνει : 

• Την ενεργοποίηση των μελών του και του λοιπού επιχειρηματικού κόσμου για τη 

δωρεάν παροχή ειδών στις Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής 

Συσσιτίων, Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής αστέγων. 

Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ χχχχχχχχχχχ αναλαμβάνει: 

• Την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των μελών του για τη συλλογή, τον έλεγχο και 

την παραχώρηση φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο. 

• Τη συμβολή στις καμπάνιες ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τη συλλογή 

φαρμακευτικού υλικού.  

  

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ χχχχχχχχχχχ αναλαμβάνει: 

• Την μέσω εθελοντών-μελών του υποστήριξη του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής 

Αστέγων. 

• Τη συμβολή στις καμπάνιες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για 

τα ζητήματα υγείας / υγιεινής των μελών των Ο.Σ.      

 

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ αναλαμβάνει: 
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• Την ενεργοποίηση των μελών του και του λοιπού επιχειρηματικού κόσμου για τη 

δωρεάν παροχή ειδών στις Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής 

Συσσιτίων, Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής αστέγων. 

Ο Φορέας «ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» αναλαμβάνει: 

• Την προσέλκυση και εκπαίδευση εθελοντών για την υποστήριξη των Δομών. 

• Τη συγκέντρωση υλικών και εφοδίων για το Παντοπωλείο και τη Δομή Συσσιτίων. 

• Την προσέλκυση άμεσα ωφελούμενων για το σύνολο των Δομών. 

 Ο Φορέας ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» αναλαμβάνει: 

• Την προσέλκυση και εκπαίδευση εθελοντών για την υποστήριξη των Δομών. 

• Τη συγκέντρωση υλικών και εφοδίων για το Παντοπωλείο και τη Δομή Συσσιτίων. 

• Την προσέλκυση άμεσα ωφελούμενων για το σύνολο των Δομών. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται: 

• Να συνεργάζονται σε επίπεδο δημοσιότητας και προβολής με στόχο την καλύτερη 

δυνατή ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο και την εμβέλεια της 

προαναφερόμενης δράσης 

• Να τηρούν πλήρως όσα προβλέπονται στην Πρόσκληση με Κωδικό 49 και αριθ. 

πρωτ. 206136/οικ.6.1473/14-3-2012 (ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ5) της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στο παρόν.  

 

Άρθρο 6ο  

Διάρκεια –Τροποποίηση 

1. Το παρόν δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη με την υπογραφή του από τους νομίμους 

εκπροσώπους των μερών και τίθεται σε ισχύ με την ένταξη της Πράξης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της 

Πράξης. 

2. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεώτερη έγγραφη 

και ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΑΔ.   

 

Το παρόν συντάχθηκε σε εννέα (9) πρωτότυπα, έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα και 

ένα αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ χχχχχχχχχχχ 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ χχχχχχχχχχχ 

 

 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ χχχχχχχχχχχ 

 

 

 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ χχχχχχχχχχχ 

 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ χχχχχχχχχχχ 

 

 

 

 

ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ 

«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 

 

 

 

 


